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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة
 

والصحبِّ  صطَفى، وعلى اآللِّ احلمُد هلل موفيِّقِّ أعالمِّ اهلَُدى، والصالُة والسالُم على النبيِّ امل
 ، وبعد:ومن اجتَب 

رسوُل هللا صلى هللا عليه فيها من األحاديثِّ اليت ذكَر  ،ثًا صحيًحايفقد مجعُت أربعنَي حد
أمساَء أعالم، من املالئكةِّ واإلنس، من األنبياءِّ عليهم الصالُة والسالم، والصحابةِّ رضَي  وسلََّم 

 ل.مها من اببِّ الفضائرِّ واإلانث، ومعظو خاصَّة، وآخرين من الذك هللا عنهم
  ، وال يكونَ ، أو كنيته، أو لقبه صلَّى هللا عليه وسلََّم ابسمِّ العَلمالنبي وشرطُت أن يتلفََّظ 

 ضمريًا، أو مذكورًا سابًقا من قبلِّ الراوي.
 االسُم يف عناوينِّ األحاديثِّ األربعني.وأن ال يتكرََّر 

 . ايدةحديثًا وز   لألربعنيالصحيحني، ففيهما الكفايةُ يف ما ورَد على واقتصرُت منها 
 حسَب التاريخ، وأحيااًن حسَب التفاضلِّ أو القرابة! وجاَء ترتيبها  

 وترمجُت لبعضِّ األعالمِّ تذكريًا، فهم مجيًعا مشهورون. 
 وقد وثَّقُت األحاديَث كلَّها، وأوردَت شرَح الغريبِّ واجلملِّ من املصادرِّ احلديثية. 

  على توفيقه.واحلمُد هلل
 

 حممد خري يوسف
 هـ. 1437 صفر 8
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(1 ) 
 جربيل عليه السالم

 
 ى هللا عليه وسلََّم قال:عن ابن عباٍس رضَي هللا عنهما، أن النبَّ صلَّ 

 "؟ اناي جربيل، ما مينُعَك أْن َتزوَران أكثَر مما َتزورُ "
َْمرِّ َربيَِّك َلُه فنزلت: } َك  َوَما َبنْيَ َذلَِّك َوَما َكاَن َربي  َما َبنْيَ أَْيدِّيَنا َوَما َخْلَفَناَوَما نـَتَـنَـزَُّل إِّالَّ ِبِّ

يًّا  [.64مرمي: ]سورة  {َنسِّ
 

 (.7017صحيح البخاري )
 

 .(1) أربعني يوًماوقد أبطأ جربيُل يف النزولِّ رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قاَل ذلك 
اََل، على ما تقتضيهِّ  وقًتا بعد وقٍت إالي إبذنِّ هللا تع -حنن املالئكة  -ما نتنزَُّل وتفسرُي اآلية: 
الدنيا، وما يكوُن من هذا الوقتِّ أمامنا من أمورِّ اآلخرة، وما خلَفنا من أمورِّ  حكمته، له ما 

وما كان ربيَك انسًيا، يعين اترًكا لَك بتأخريِّ الوحي  إَل قيامِّ الساعة. أي: له علُم ذلَك مجيعه. 
   .(2)ك عن
 

(2 ) 
 عليه السالم ميكائيل

 
 هللا عليه وسلَّم:ل النبي صلَّى عن مسرَة قال: قا

الذي يوِقُد الناَر مالٌك خازُن النار، وأان جربيل، وهذا رجلنِي أتياين، قاال:  رأيُت الليلةَ "
 "ميكائيل

 

 

 . 8/429ي فتح البار ( 1) 
 . 8/480ينظر حتفة األحوذي ( 2) 
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 (.3064صحيح البخاري )
 .(3)  يتعلَُّق ابألرزاق..ميكائيُل أمنُي الَقطرِّ والنباتِّ وحنومها مما 

 
(3 ) 

 آدم عليه السالم
 

 لنبَّ صلَّى هللا عليه وسلََّم قال: يرة، أن اعن أيب هر 
  جَ وفيه ُأخرِ ، اجلنَّةَ  لَ وفيه ُأدخِ  ،آدمُ  فيه ُخِلقَ  ،عةاجلمُ وُم يعليه الشَّمُس  تْ لعَ خرُي يوٍم طَ "

 ". اجلمعةمنها. وال تقوُم السَّاعُة إالَّ يف يوِم 
 

 (.854صحيح مسلم )
 

قوله:   أليب بكر بن العريب "رح الرتمذيي يف شاألحوذعارضة نقَل اإلماُم النوويي عن كتاب "
 ،العظيم وهذا النسلِّ  ، يةالذريِّ  وجودِّ  هو سببُ  من اجلنةِّ  آدمَ  وخروجُ  ،من الفضائل اجلميعُ 
  مث يعودُ  أوطارٍ  بل لقضاءِّ  ،امنها طردً  ومل خيرجْ  ،والصاحلني واألولياء ، واألنبياء الرسلِّ  ووجودِّ 

   .إليها
كرامتهم    وإظهارِّ  ،وغريهم يقني واألولياءِّ والصديِّ  األنبياءِّ  جزاءِّ  جيلِّ تعل فسبب   الساعةِّ  وأما قيامُ 
  .وشرفهم

 .األايم على سائرِّ  ومزيتهُ  ،اجلمعة يومِّ  فضيلةُ  ويف هذا احلديثِّ 
َ أن يوَم عرفَة هو أفضُل أايمِّ السنة، واجلمعُة أفضُل أايمِّ األسبوع،  وأفضُل ليلٍة ليلُة  مث بنيَّ

 .(4) القدر
 

 

 

 . 8/166، وينظر فتح الباري 2/334عون املعبود ( 3) 
 . 6/142النووي على صحيح مسلم شرح ( 4) 
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(4 ) 
 عليه السالمهيم إبرا

 
 عن جابر، أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:

ى  ورأيُت عيسَ  ، ةكأنَّه من رجاِل َشنوءَ   الرجالِ ٌب من رْ ى ضَ فإذا موسَ  ،عليَّ األنبياءُ  ِرضَ عُ "
أيُت إبراهيَم  ور  ،بُن مسعود روةُ ًها عُ ب َ ن رأيُت به شَ فإذا أقرُب مَ  ،بَن مرمَي عليه السالم

ورأيُت جربيَل   ،(يعين نفَسهًها صاحُبكم )ب َ ن رأيُت به شَ فإذا أقرُب مَ  ،هللِا عليه صلواتُ 
 . "ةيَ ًها ِدحْ ب َ ن رأيُت به شَ فإذا أقرُب مَ  ،عليه السالم

 . "ُة بُن خليفةيَ حْ دِ "  :محويف روايٍة ابُن رُ 
 

 .(167صحيح مسلم )
 

 وهم حيٌّ من اليمن. شنوءُة قبيلة، ومنه أزُد شنوءة، 
 .(5)يي أن الشنوءة: التقزيز، وهو التباعُد من األدانساجلوهر وذكَر 

 .(6)حجر عن الداودي أن رجاَل األزدِّ معروفون ابلطول ونقَل ابنُ 
قتَلُه قومُه إذ دعاهم إَل  أحد األكابر من قومه، صحايبٌّ جليل،  الثقفيي وعروُة بُن مسعودٍ 

  .(7) للهجرة 9اإلسالم، سنة 
الصورة، بعَثُه رسوُل هللا    كبري، كان يضرُب به املثُل يف حسنِّ صحايبٌّ  كلبي ال بُن خليفةَ  ودحيةُ 

. وحضَر كثريًا من الوقائع، وتويف يف  صلَّى هللا عليه وسلََّم برسالتهِّ إَل قيصَر يدعوُه إَل اإلسالم
 .(8)هـ 45عهدِّ معاوية عام 

 
 

 

 وقيل غري ذلك.  . 2/226ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 5) 
 . 6/429فتح الباري ( 6) 
 . 4/236، اإلصابة البن حجر 1/10العرب يف خرب من غرب  ( 7) 
 . 2/337األعالم ( 8) 
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(5 ) 
 لوط عليه السالم

 
  عليه وسلََّم قال:عن أيب هريرة، أن رسوَل هللا صلَّى هللا 

 ". كان أيوي إىل ركٍن شديد يرحُم هللا لوطًا، لقد  "
 

 . ، ولفظهما سواء (151مسلم )(، و 3192البخاري )جزء  من حديٍث رواُه 
 

َلْو َأنَّ ِلِّ بُِّكْم  }سبحانَُه وتعاََل. يشرُي صلَّى هللا عليه وسلََّم إَل قولهِّ تعاََل:  إَل هللاِّ أيوي أي: 
 [. 80{ ]سورة هود: وِّي إََِّل رُْكٍن َشدِّيدٍ قـُوًَّة أَْو آَ 

 ومل تكْن للوطٍ يف ذروٍة من قومه،  وعََن لوط  عليه السالُم عشريته، فما بعَث هللا نبيًّا إالي 
كان مع إبراهيَم عليهما السالم، فبعَثُه  ابلشام، ألن أصَلُه من العراق، فقد   ومَ دُ يف سَ عشرية  

، لكنُت أستنصُر هبم عليكمأقارَب وعشرية، نَّ ِل مَنعًة و دوم، فقال: لو أأهلِّ سَ هللا إَل 
 .ليدَفعوا عن ضيفاين

  التجأَ  أو أنهُ  ،ذلك  قالَ  األضيافِّ  حبالِّ  أنه ملا اندهشَ  جيوزُ   قوله:النووييِّ  عنابُن حجر ونقَل 
   .ا اعتذارً  ضيافِّ لأل هذا القولَ  ظهرَ أ و  ،إَل هللا يف ابطنه

هتم لشدَّ  من اجلبلِّ  هم ابلركنِّ هَ فشبـَّ  ،به  عُ تنَ إليه ويُ  دُ ستنَ يُ  كنَ ألن الر  ؛ اركنً  العشريةَ  ومسَّى
 . (9)تهمومنعَ 

 
(6 ) 

 يوسف عليه السالم
 

 عن أيب هريرة قال: 
 قيل: اي رسوَل هللا، َمن أكرُم الناس؟

 

 . 416، 6/415ينظر فتح الباري ( 9) 
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 ". أتقاهمقال: "
 قالوا: ليَس عن هذا نسأُلك.

 ". ابِن خليِل هللا  ابُن نيبِي هللا ابِن نيبِي هللا    نيبُّ هللافيوُسفُ قال: "
 ليَس عن هذا نسأُلك. قالوا:

 ". ، إذا فَ ُقهوافِمن معادِن العرِب َتسألوين؟ خيارُهم يف اجلاهليِة خيارُهم يف اإلسالمقال: "
 

 . ولفظهما سواء (2378صحيح مسلم )(، 3175صحيح البخاري )
 

  ، خالقاأل مكارمَ  مَ سلَّ ه و  عليى هللا صلَّ  يوسفُ  وقد مجعَ  ،اخلري كثرةُ   الكرمِّ  صلُ وأ :العلماء قالَ 
هللا   هم خليلُ حدُ أ ،متناسلني نبياءَ  أثالثةِّ  بنَ اا نبيًّ  وكونهِّ  ،النسب مع شرفِّ  ، ةالنبوَّ  مع شرفِّ 

  لكها ابلسريةِّ ومُ  ، الدنيا سةِّ ، ورائفيه  الرؤاي ومتكنهِّ  علمِّ  إليه شرفُ  وانضمَّ  ،مسلَّ ى هللا عليه و صلَّ 
 .هم من تلك السننيايَّ إ نقاذهِّ ، وإعليهم وشفقتهِّ  ،ايهم إنفعهِّ  وعمومِّ  ،ةللرعيَّ  وحياطتهِّ  ،اجلميلة
  .علمأوهللا 

  ، هعميِّ أو  الكرمِّ  كملِّ ِب خربَ أ ؟كرمأ الناسِّ  يي أ :مسلَّ ى هللا عليه و صلَّ  ئلَ ا سُ مَّ لَ  :قال العلماء
 ،اخلري كثريَ ان  ا كقيً ن كان متَّ ومَ  ،اخلري كثرةُ   الكرمِّ  صلَ أن أوقد ذكران  ".م هللتقاهُ "أ :فقال
   .ال يف اآلخرةالعُ  الدرجاتِّ  وصاحبَ  ، يف الدنيا الفائدةِّ  وكثريَ 
والدنيا   اآلخرةِّ  خرياتِّ  الذي مجعَ  "،يوسف " :قال ،عن هذا نسألك  ليسَ  :ا قالوافلمي 

   .هماوشرفَ 
هم يف خيارُ " :قال ،العرب  هم قبائلُ ن مرادَ أعنهم  فهمَ  ،ليس عن هذا نسأل :ا قالوافلمي 

   ".هواقُ ذا فَـ  إسالمِّ هم يف اإلخيارُ  ةِّ اجلاهلي
  قهوا فهم خيارُ سلموا وفَ أذا إ يف اجلاهليةِّ  األخالقِّ  ومكارمِّ  املروءاتِّ  صحابَ أن  أومعناهُ 
 .. .الناس
   . صوهلاأ ":العرب  معادنِّ " ومعََن 

 .(10)علمأوهللا   .الفقهية الشرعيةِّ  حكامِّ مني ابألعالِّ  ،ي صاروا فقهاء أ ":هواقُ فَـ "و

 

 . ابختصار آخره  15/134شرح النووي على صحيح مسلم ( 10) 
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(7 ) 
 سالمليه اليونس ع

 
 عن ابنِّ عباس:

 ؟  "أيُّ واٍد هذا " :بوادي األزرقِّ فقال أنَّ رسوَل هللاِّ صلَّى هللاُ عليهِّ وسلََّم مرَّ 
 .  : هذا وادي األزرقفقالوا
   ".ؤاٌر إىل هللِا ابلتلبيةِة وله جُ هابطًا من الثنيَّ  السالمُ ى عليه كأين أنظُر إىل موسَ " :قال
 ؟  "ههذ أيُّ ثنيَّةٍ " :َشى فقالنيَّةِّ َهرْ ثعلى  ىتَ مث أَ 

 ْرَشى.  قالوا: ثنيَُّة هَ 
ٌة من عليه ُجبَّ  ،دةعْ على انقٍة محراَء جَ  ، يونَس بِن مَّتَّ عليه السَّالمكأين أنظُر إىل" :قال

 .  "وهو يليبِي  ، ةٌ بَ لْ خُ  ِخطاُم انقتهِ  ،صوف
 عين ليًفا.يَ  م:ي: قاَل ُهشَ قال ابُن حنبٍل يف حديثِّه

 
 (.166صحيح مسلم )

 
، آخرها: أن يكوَن  هذا احلديثِّ الشريفأورَد اإلماُم النوويي للقاضي عياض وجوًها يف فهمِّ 

 أمرهم، وإن مل يَرهم رؤيَة عني. َأخرَبَ عميا أُوحَي إليه صلَّى هللا عليه وسلََّم من 
 واجلؤار: رفُع الصوت.

 .حفةجلُ جبل  على طريقِّ الشامِّ واملدينة، قريب  من ا : وثنيَُّة َهرَشى
 عدة: املكتنزُة اللحم.والناقُة اجلَ 

 طمه.طام: احلبُل الذي يُقاُد به البعري، جُيَعُل على خَ واخلُ 
 .(11)واخلُلبة: الليف، كما فسََّرُه ُهشيم

 
 

 . 2/229شرح النووي على صحيح مسلم ( 11) 
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(8 ) 
 موسى عليه السالم

 
 عن ابنِّ عباٍس رضَي هللا عنهما قال: قال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:

كأنَُّه   ،اٌل َجْعدوَ رجٌل آدُم طُ  ،ى بِن عمراَن عليِه السالمَي يب على موسَ مررُت ليلَة ُأسرِ "
َط  َسبِ  ،والبياضِ  مرةِ إىل الُ  ،بَن مرمَي مربوَع اخلَْلقاى . ورأيُت عيسَ من رجاِل َشُنوَءة

 .  "الرأس
ْريَةٍ ُه. }َفاَل َتكُ اهنَّ هللُا إايَّ رَ يف آايٍت أَ  ،الَ مالًكا خازَن النار، والدجي  وأَُريَ   مِّْن لَِّقائِّهِّ{ ْن يفِّ مِّ

 [.23 :السجدة سورةُ ]
 

 .واللفُظ له (165صحيح مسلم )(، 3067صحيح البخاري )
 

 آدم: أمسر.
 ومها لغتان. ُطَوال: طويل، 

 ، وجعودُة الشعرِّ احتمال.واجلعد: املقصوُد به جعودُة اجلسم، وهو اجتماعُه واكتنازه
 املربوع: ليس ابلطويلِّ وال ابلقصري.

 .(12)والشعُر السبِّط: املسرتسل
 

(9 ) 
 اخَلِضر عليه السالم

 
  :مسعُت رسوَل هللاِّ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم يقولقاَل ُأيبي بُن كعب: 

 ؟  أحًدا أعلَم منك له: هل تعلمُ  رجٌل فقالَ  هُ إذ جاءَ   ،ن بين إسرائيلى يف مأٍل مِ بينما موسَ "
 ى: ال.  قال موسَ 

 

 . 2/227شرح النووي على صحيح مسلم ( 12) 
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 عبُدان اخَلِضر.  بل ى:  ى هللاُ إىل موسَ فأوحَ 
إذا افتقدَت له:  وقيلَ  ،ةهللُا له الوَت آي فجعلَ  ،ى السبيَل إىل لُِقيِيهموسَ  فسألَ  :قال

 ستلقاه.  فإنكَ  ،ع جِ الوَت فار 
   .{َآتَِنا َغَداَءانَ }لفتاه:  مث قالَ  ،هللاُ أن يسري  ى ما شاءَ موسَ  فسارَ 
َأَويْ َنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإينيِ َنِسيُت اْلُوَت َوَما  َت ِإْذ َأرَأَيْ }: الغداء هُ ى حني سألَ  موسَ فََّت  فقالَ 

 .  {أَْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن َأْن َأذُْكَرهُ 
  فكانَ  ،دا َخِضًرا. فوجَ {َذِلَك َما ُكنَّا نَ ْبِغ فَارَْتدَّا َعَلى َآََثِرِِهَا َقَصًصا }ى لفتاه: موسَ  فقالَ 

 . (13)"كتابهمن شأِِنما ما قصَّ هللاُ يف  
 

 .ولفظُه منه (2380صحيح مسلم )(،  78صحيح البخاري )
 

ُر كنيتُه أبو العباس، صاحُب موسى يف رحلتهِّ العلميةِّ العجيبة، كما جاءْت يف سورةِّ    اخَلضِّ
{ ]سورة  َوَما فـََعْلُتُه َعْن أَْمرِّيعليهما الصالُة والسالم. والصحيُح أنه نبي؛ لقوله: } الكهف، 

 ليَل ملن قاَل إنه ما زاَل حيًّا، إمنا هي حكاايت  تُقال.  دوال [.82الكهف: 
 

(10 ) 
 زكرايي عليه السالم

 
 عن أيب هريرة، أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:

 ". زكرايي جنَّارًاكاَن "
 

 (.2378صحيح مسلم )
 

 

 . ( من سورة الكهف82 –  60يف اآلايت ) ( 13) 
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  املروءة، وأهنا صنعة   طُ سقِّ تُ ال  الصنائع، وأن النجارةَ  فيه جوازُ  قال اإلماُم النوويي رمَحُه هللا:
 فاضلة.  

 قولهُ  من كسبه، وقد ثبتَ  ا أيكلُ م، فإنه كان صانعً ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  ءَ لزكرايي  وفيه فضيلة  
من   كان أيكلُ   هللا داودَ  وإن نبَّ  ،من كسبه الرجلُ  ما أكلَ  فضلُ "ألَّم: وسى هللا عليه صلَّ 

 .(14)  "يده عملِّ 
: "ما أكَل أحد  طعاًما  من روايةِّ املقدام (1966احلديثِّ عند اإلمامِّ البخاري ) قلت: لفظُ 

 قطي خريًا من أن أيكَل من عملِّ يده، وإن نبَّ هللا داوَد عليه السالُم كان أيكُل من عملِّ 
 يده". 

 
(11 ) 

 عيسى عليه السالم
 

 وسلَّم:  يهعن أيب هريرَة رضَي هللا عنه قال: قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عل 
 ". أان َأوىَل الناِس بعيَسى ابِن مرمي، يف اأُلوىَل واآلخرة "

 قالوا: كيَف اي رسوَل هللا؟
ت، وأُ ألنبياُء إخوٌة مِ اقال: " ، وديُنهم واحدن َعالي  ". ، فليَس بيننا نيبي مَّهاُُتم شَّتَّ

 
 .واللفُظ له (2365صحيح مسلم )(، 3258صحيح البخاري )

 
أي: أخصي الناسِّ به، وأقرهُبم إليه؛ ألنه بشََّر ِبنه أييت من  مرمي":"أان أَوََل الناسِّ بعيَسى بنِّ 

 .(15)بعده
 . ت: اإلخوُة من األبِّ وأمَّهاهُتم شَّتَّ ت: الضرائر، وأوالُد الَعالي  الَعالي

 .(16)احلديث: أن أصَل دينهم واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفْت فروُع الشرائع ََن ومع

 

 . 15/135شرح النووي على صحيح مسلم ( 14) 
 . 281/ 12عبود عون امل( 15) 

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7107#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7107#docu
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(12 ) 

 مرمي عليها السالم
 

 عن أيب هريرة، أنَّ رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:
َسُه الشيطان، فيسَتهلُّ صارًخا من نسِة الشيطان، إال ابَن مرمَي  ما من مولوٍد يوَلُد إالي نَ "

 ".هوأمَّ 
يمِّ َوإِّينيِّ أُعِّيُذَها بَِّك مث قاَل أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: } { ]سورة  َوُذريِّيَـّتَـَها مَِّن الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ

 [.36آل عمران: 
 

 .واللفُظ لألخري (2366صحيح مسلم )(، 3122صحيح البخاري )
 

ها  وابنَ  مرميَ  هللاُ  فحفظَ  ،يطالتسل  هو ابتداءُ  من الشيطانِّ  هللا: هذا الطعنُ  هُ رمحَ  القرطبي  قالَ 
يمِّ{ حيثُ  ،هاأميِّ  دعوةِّ  بربكةِّ  ]سورة آل  قالت: }َوإِّينيِّ أُعِّيُذَها بَِّك َوُذريِّيَـّتَـَها مَِّن الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ

 ى.عيسَ  غريَ  ية  ذريِّ  ملرميَ  ومل يكنْ  [.36عمران: 
 .(17)واالستهالل: الصياح

 
(13 ) 

 سارَة رمحها هللا
 

 عليه وسلََّم قال: وَل هللا صلَّى هللا عن أيب هريرة، أن رس

 

 . 15/120فتح الباري ( 16) 
 . 6/470فتح الباري ( 17) 
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  قوله:  ،يف ذاِت هللا ثنتنيِ  ،ابتذَ إال ثالَث كَ  قطُّ  عليه السالمُ مل يكذْب إبراهيُم النيبُّ "
األنبياء:  ]سورُة { َبْل فَ َعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا}وقولُه:  ،[89]سورُة الصافيات: { ِإينيِ َسِقيمٌ }

   .ةوواحدٌة يف شأِن سارَ  ،[63
  علمْ يَ  ار، إنْ : إن هذا اجلبي فقال هلا ،الناسوكانت أحسَن  ، سارة أرَض جبَّاٍر ومعهُ  قدمَ  فإنهُ 
فإين ال   ،أخيت يف اإلسالم فإنكِ  ،أخيت أنكِ  فأخربيهِ  سألَ  فإنْ  ، ين عليكبْ غلِ يَ امرأيت  أنكِ 

 .  كعلُم يف األرِض مسلًما غريي وغريَ أ
امرأٌة ال ينبغي هلا   أرَضكَ  له: لقد قدمَ  فقالَ  أاتهُ  ،اررآها بعُض أهِل اجلبَّ  أرَضهُ  ا دخلَ فلمي 

 .   لكأن تكوَن إالي 
عليه مل  ا دخلتْ فلمي  ،إىل الصالة إبراهيُم عليه السالمُ  فقامَ  ،هبا يتَ فأُ  ،إليها فأرسلَ 

 .  قبضًة شديدة فُقِبَضْت يُدهُ  ،إليها  يَدهُ  ْك أن بسطَ يتمالَ 
 .  ي وال أضرُّك َيدِ يُطِلقَ  ي هللَا أنْ هلا: ادعِ  فقالَ 

  ، فعاد ،علتففَ  ، هلا مثَل ذلك فقالَ  ،وىلفُقِبَضْت أشدَّ من القبضِة األُ  ،فعاد، َلتَفعف
ال   هللُا أنْ  فلكِ  ،يدِ َق يَ طلِ يُ  ي هللَا أنْ ني. فقال: ادعِ يَ لَ ْت أشدَّ من القبضتني اأُلوْ فُقِبضَ 
 ه.  ْت يدُ قَ طلِ . وأُ تففعلَ  .أضرَّك

ْجها من فأخرِ  ،ين إبنسانومل أتتِ  ، ين بشيطانإمنا أتيتَ  : إنكَ له فقالَ  ،هبا ودعا الذي جاءَ 
 .  رها هاجَ أرضي، وأعطِ 

:  ؟ قالتمْ يَ هْ هلا: مَ  فقالَ  ،انصرف ا رآها إبراهيُم عليه السالمُ فلمي  ،متشي بَلتْ أقف :قال
 .  "خاِدًما مَ وأخدَ  ، . كفَّ هللاُ يَد الفاجرخريًا

 اءِّ السماءِّ . اي بين مأميكم  : فتلكَ قال أبو هريرة
 

 .ولفظُه منه (2371صحيح مسلم )(، 3179صحيح البخاري )
 

 . (18)الكلماتِّ الثالَث إمنا هي من معاريضِّ الكالمذكَر القاضي البيضاوي أن  
 وهي كلمة  يانيَّة.  َمْهَيم: أي: ما شأنك، وما خربك؟.

 

 . 8/466األحوذي ذكره يف حتفة ( 18) 
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 اعيَل عليه الصالُة والسالم.خادًما: وهبين خادًما، وهي هاَجر، اليت صارْت أمَّ إمسأخدَم 
  السماءِّ  ببين ماءِّ  املرادُ  : قال كثريون : السماء كم اي بين ماءِّ أمي  فتلكَ  : أبو هريرة قالَ  :قوله

هم من وعيشُ  ،مواش صحابُ هم أأكثرَ ن أل :وقيل ،هم وصفائهنسبِّ  خللوصِّ  ؛همكلي   العربُ 
 .(19) السماء مباءِّ  نبتُ وما يَ  ى واخلصبِّ املرعَ 

 
(14 ) 
 ها هللامحر  آسية

 
 عن أيب موَسى األشعرييِّ قال: قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:

.  مران، وآسيَة امرأِة فرعونكُمْل من النساِء غرُي مرمَي بنِت عِ ومل يَ  ،كثري من الرجاِل   ُملَ كَ "
 ". فضِل الثريِد على سائِر الطعامالنساِء كوإن فضَل عائشَة على 

 
 .واللفُظ له (2431) يح مسلمحص(، 5102صحيح البخاري )

 
  ،يف اببه وتناهيهِّ  الشيءِّ  لتمامِّ  ألنه يطلقُ  ؛ هتانبوَّ  ثبوتُ  الكمالِّ  من لفظِّ  ال يلزمُ  :الكرماين قالَ 

 .اليت للنساء الفضائلِّ  يف مجيعِّ  ها النهايةَ بلوغُ  فاملرادُ 
  يف الدنيا على النعيمِّ  والعذابَ  ،لك مُ على الْ  القتلَ  أهنا اختارتِّ  فرعونَ  امرأةِّ  آسيةَ  ومن فضائلِّ 

قـُرَُّة َعنْيٍ ِلِّ } : حني قالت صادقةً  ى عليه السالمُ ها يف موسَ وكانت فراستُ  ،الذي كانت فيه
 .(20)[9{ ]سورة القصص: َوَلكَ 

 
 
 
 

 

 . 4/378، النهاية يف غريب احلديث واألثر 125/ 15ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 19) 
 . 448، 6/447مقطعان من فتح الباري ( 20) 
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(15 ) 
 عليه الصالة والسالمحممد بن عبدهللا 

 
 عليه وسلََّم قال:عن ُجبري بنِّ ُمطعِّم، أن النبَّ صلَّى هللا 

ُر النَّاُس  ُر الذي ُُيشَ وأان الاشِ  ،ي مُيَحى يَب الكفرُ ذال يوأان املاحِ  ،وأان أمحدُ  ،أان حممَّدٌ "
 الذي ليس بعَدُه نبٌّ.  :. والعاقِّب"بُ وأان العاقِ  ،ِقيبعلى عَ 

 
 (. ولفظهما سواء. 2354(، صحيح مسلم )2354صحيح البخاري )

 
  بالدِّ  وسائرِّ  واملدينةِّ  من مكةَ  حموهُ  دُ راامل :قال العلماء ":الكفر ى يبَ حَ وأان املاحي الذي يُ "

   .تهأمَّ  لكُ مُ  هُ بلغَ أن يَ  دَ عِّ ووُ  له من األرضِّ  وما زويَ  ،العرب 
 والغَلبة، كما قاَل  القاضي ]عياض[: وحيتمُل أن املراَد احملُو العام، مبعََن الظهورِّ ابحلجَّةِّ  قال

َرُه َعَلى الديِّينِّ كُ اََل: }هللا سبحانُه وتع  .(21) [28{ ]سورُة الفتح: ليِّهِّ لُِّيْظهِّ
 .(22)"حُيَشُر الناُس على قدمي": أي على أثَري، أي أنه حُيَشُر قبَل الناس

 
(16 ) 

يق رضي هللا عنه  أبو بكر الصدِي
 

 عن عائشَة قالت:
ه قالَ  اْدعي يل أاب بكٍر وأخاِك حَّت أكتَب  " :ِل رسوُل هللاِّ صلَّى هللُا عليه وسلََّم يف مرضِّ

 هللُا واملؤمنون إال أاب  وأيَب  ،وىَل : أان أَ قائل نٍي ويقولَ  ُمتمَ اُف أن يتمّنَّ  أخفإين ،كتاابً 
 ". بكر

 

 

 . 5/340الديباج على مسلم  (21) 
 . 6/557فتح الباري  (22) 
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 .واللفُظ لألخري (2387صحيح مسلم )(، 6791صحيح البخاري )
 

 .(23)إَل أن املراَد اخلالفة دُ رشِّ أورَد احلافُظ ابُن حجر رواايٍت أخرى للحديثِّ وقال: هذا يُ 
 

(17 ) 
 رضي هللا عنهعمر بن اخلطياب 

 
 صلَّى هللا عليه وسلََّم أنه كان يقول:عن عائشة، عن النبيِّ 

أحٌد فإنَّ عمَر بَن  هم يف أمَّيت من َيكنْ  فإنْ  ، حمدَّثونقد كاَن َيكوُن يف األمِم قبَلكم "
 ". همناخلطَّاِب م

 
 .(3282، صحيح البخاري من رواية أيب هريرة )(2398صحيح مسلم )

 
الظني، وهو َمن  ابلفتحِّ هو الرجُل الصادُق ثُ ُملَهم. قالوا: احملدَّ لْ دََّث هو اُر على أن احملاألكث

ثَُه غريُه بهلِّ املأل األعَلى، فيكوُن كالذي بَ أُلقَي يف ُروعهِّ شيء  من قِّ   . (24)حدَّ
 

(18 ) 
 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

 
   :قال يوَم خيرب  عليه وسلَّمَ أنَّ رسوَل هللاِّ صلَّى هللاُ عن سهل بنِّ سعد، 

   ."هللاُ ورسولُه وُيبُّهُ  ، ُيبُّ هللَا ورسوَله ،هللاُ على يَديه أُلعطنيَّ هذه الرايَة رجاًل يفتحُ "
 عطاها.  دوكون ليلَتهم أييهم يُ الناُس يَ  فباتَ  :قال

 

 . 13/206فتح الباري  (23) 
 . 7/50فتح الباري  (24) 
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  ، عطاهايُ رجون أن هم يَ كلي   ، هللاِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّموا على رسولِّ الناُس غدَ  ا أصبحَ فلمَّ  :قال
 ؟"أين عليُّ بُن أيب طالبٍ " :فقال

 و اي رسوَل هللاِّ يشتكي عيَنيه.  فقالوا: ه
 .  "ُلوا إليهرسِ فأَ "قال 

َ فأُ  به   مل يكنْ  حَّت كأنْ  ،فربأ ،ودعا له ،به، فبَصق رسوُل هللاِّ صلَّى هللُا عليه وسلََّم يف عيَنيه يتِّ
   ؟أُقاتُِّلهم حَّت يكونوا مثَلنا ،فقال عليٌّ: اي رسوَل هللا  ،الراية . فأعطاهُ وَجع
 وأخرِبْهم مبا جيبُ  ،مث ادُعهم إىل اإلسالم ،بساحِتهم  لَ نزِ انُفْذ على ِرسِلَك حَّت تَ ": فقال

  يكونَ  ن أنْ مِ  خرٌي لكَ  ،رجاًل واحًدا  هدَي هللُا بكَ يَ  نْ هللِا أَل فوَ  ،عليهم من حقِي هللِا فيه
 ". مُحُْر الن ََّعم  لكَ 
 

 .ومنه لفظه (2406صحيح مسلم )(، 3498صحيح البخاري )
 

 يدوكون: خيوضون ويتحدَّثون يف ذلك.
 يء،الش  يف نفاسةِّ  يضربون هبا املثلَ  ،العرب  موالِّ  أنفسُ أوهي  ،مراحلُ  بلُ هي اإل مُحُر النـََّعم:

  .منه عظمُ أنه ليس هناك أو 
من  منا هو للتقريبِّ إ ،ياالدن عراضِّ ِب اآلخرةِّ  مورِّ أ ن تشبيهَ أ  وقد سبق بيانُ قال اإلماُم النووي: 

 .رت صويِّ ا معها لو تُ مثاهلِّ أسرها و ِب رضِّ من األ خري    الباقيةِّ  من اآلخرةِّ  ة  ال فذرَّ إو  ،فهاماأل
 .(25)احلسنة السننِّ  نيِّ وسَ  ،ىإَل اهلدَ  والدعاءِّ  ،العلم فضيلةِّ  بيانُ  احلديثِّ قال: ويف هذا 

 
(19 ) 

 هللا عنها خدجية بنت خويلد رضي 
 

 مسعُت رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم يقول: عنه قال: عن عليٍي رضَي هللا
 ". خرُي نسائها مرمُي بنُت ِعمران، وخرُي نسائها خدجيُة بنُت خويلد"

 

 . 15/178شرح النووي على صحيح مسلم  (25) 
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 . ولفظهما سواء (2430صحيح مسلم )(، 3249صحيح البخاري )

 
ها. وأما  واحدٍة منهما خرُي نساءِّ األرضِّ يف عصر : األظهُر أن معناُه أن كلَّ " خرُي نسائها"

 .(26). كذا قال اإلماُم النوويالتفضيُل فمسكوت  عنه
 

(20 ) 
 فاطمة رضي هللا عنها 

 
ًدا رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قاَل هلا يف مرضِّ أابها حممَّ روْت فاطمُة رضَي هللا عنها أن 

 موته:
 "؟ نساِء هذه األمَّةتكوين سيِيدَة نساِء املؤمنني، أو سيِيدةَ َضنَي أن  أاَل تَ رْ اي فاطمة، "
 

  (.2450( واللفُظ له، صحيح مسلم )5928صحيح البخاري )
 

 ، رضَي هللا عنهم أمجعني.فاطمَة الزهراء فيه فضيلُة أميِّ احلسَنني
 

(21 ) 
 إبراهيم ابن الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم 

 
 بن مالٍك قال: عن أنسعن عمرو بنِّ سعيد، 

 .  هللاِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يالِّ من رسولِّ ما رأيُت أحًدا كان أرحَم ابلع
  فيدخُل البيَت وإنهُ  ،فكان ينطلُق وحنن معه ،ًعا له يف عواِل املدينة ضِّ قال: كان إبراهيُم ُمسرتَْ 

ًنا  هُ وكان ظِّئر  ،نلَُيدَّخَ   .  مث يرجع   ،قبيُِّلهفيُ  فيأخُذهُ  ،قـَيـْ

 

 . 15/198شرح النووي على صحيح مسلم  (26) 
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َ إبراهيُم قال رسولُ قال عمرو: فلمي    وإنهُ  ،إنَّ إبراهيَم ابين":  عليه وسلَّملَّى هللاُ هللاِّ ص ا ُتويفيِّ
 ". ةيف اجلنَّ  اَعهُ ضَ الِن رَ وإنَّ له َلِظئَريِن ُتكميِ  ،يف الثَّدي ماتَ 

 
 (.2316صحيح مسلم )

 
 رى اليت عند املدينة. العواِل: القُ 

 ويُطَلُق على كليِّ صانع.  والَقني: احلدَّاد.
 نيِّ رضاعِّ الثدي. : معناُه ماَت وهو يف س"ماَت يف الثدي"

 الذكر.و ظئر  لذلك الرضيع. فلفظُة الظئرِّ تقُع على األنَثى   ها، وزوجُ الظئر: املرضعُة ولَد غريها
، أو سبعَة عشَر شهرًا. وله ستََّة عشَر شهرًا : تتمَّانهِّ سنتني، فإنه تويفَ " ضاعهتكميِّالن رَ "

كرامًة له وألبيه صلَّى هللا عليه  قرآن.هِّ بقيََّة السنتني، فإنه متاُم الرضاعةِّ بنصيِّ ال نفرتضعا
 .(27)وسلَّم

 
(22 ) 

 عائشة رضَي هللا عنها 
 

  ذاتِّ السالسل،عن عمرو بن العاص، أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم بعَثُه على جيشِّ 
 فأتيتُه فقلت:

 أيي الناسِّ أحبي إليك؟ 
 ".عائشةقال: "

 ن الرجال؟قلت: مِّ 
 ". أبوهاقال: "

 ن؟قلت: مث مَ 
 ". فعدَّ رجااًل. ُعمرقال" "

 

 . 76/ 15ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  (27) 
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 (.2384صحيح مسلم )(، 3462عليه: صحيح البخاري ) متفق  

 
 قاَل احلافُظ ابُن حجر رمَحُه هللا تعاََل:  

  لتأمريهِّ  ؛العاص لعمرو بنِّ  ومنقبة   ... النساء على عائشةَ  وبنتهِّ  ،أيب بكر على الرجال ةُ فيه مزيَّ 
أن   ييقتض لكنْ  ،عليهم هُ أفضليتَ  قتضيذلك ال ي  ، وإن كانوعمر فيهم أبو بكرٍ  على جيشٍ 

 .(28) يف اجلملةله فضاًل 
 

(23 ) 
 أيب وقياص سعد بن 

 
 عن عليٍي رضَي هللا عنه قال:

ٍد إال لسعدِّ بنِّ مالك، فإين مسعتُه يقوُل حَ ما مسعُت النبَّ صلَّى هللا عليه وسلََّم مجَع أبويهِّ ألَ 
 ". اي سعُد ارِم، فداَك أيب وأُمِيييوَم ُأُحد: "

 
 (.2411( واللفُظ له، صحيح مسلم )3833صحيح البخاري )

 
كنيُة والدِّ سعد )مالك(. أسلَم قديًا، وشهَد بدرًا واملشاهَد كلَّها مع رسولِّ هللا  و"أبو وقاص"  

 سبيلِّ هللا.  صلَّى هللا عليه وسلَّم. وكان يقاُل له فارَس اإلسالم، وهو أوُل من رَمى بسهٍم يف
 .(29)وكان جماَب الدعوة، مشهورًا بذلك. وهو رضَي هللا عنه أحُد العشرةِّ املبشَّرين ابجلنَّة

 
 
 

 

 . 8/75فتح الباري  (28) 
 . 10/309هتذيب الكمال ( 29) 
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(24 ) 
 الزبري بن العويام رضي هللا عنه

 
 عن جابر بنِّ عبدهللا قال: 

  فانتدبَ  ،مدهبَ مث نَ  ، الزبريُ  بَ دَ فانتَ  ،ليه وسلََّم الناَس يوَم اخلندقرسوُل هللاِّ صلَّى هللُا ع بَ دَ نَ 
  :النبي صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ  فقالَ  ،الزبريُ  فانتدبَ  ،مدهبَ مث نَ  ،الزبريُ 

 ". الزبريُ  واريَّ وحَ  ،لكلِي نيبٍي حواري  "
 

واللفُظ  (2415صحيح مسلم )(، 6833، 2692رواُه الشيخان، صحيح البخاري )
 . لألخري

 
 فأجابَُه الزبري. دِّ وحرَّضهم عليه.. أي دعاهم للجهاندَب الناس: 

 . (30)اخلاصَّةواحلواريي: الناصر، وقيل: 
العشرةِّ املبشَّرين ابُن عمَّةِّ رسولِّ هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، وحوارييه، وأحُد  الزبرُي رضَي هللا عنهو 

سنَة   وكان شجاًعا مقداًما. قُتَل يوَم اجلملِّ  الستَّةِّ أهلِّ الشورى. أسلَم وهو فَّت.ابجلنة، وأحُد 
 .(31)هـ 36

 
(25 ) 
 رضي هللا عنه   اجلرياحأبو عبيدة بن 

 
 قال أنس: قال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

 "احأبو عبيدَة بُن اجلري  -ُة تها األمَّ أيَّ  - أميَننا وإنَّ  ،ٍة أميًناأمَّ  لكليِ   إنَّ "
 

 

 . 15/189شرح النووي على صحيح مسلم ( 30) 
 . 2/279الم للذهب اتريخ اإلس ( 31) 
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 .ولفظهما سواء  (2419صحيح مسلم )(، 3534متفق عليه: صحيح البخاري )
 

 ملرضيي.  األمنُي هو الثقُة ا
من الصحابة، لكنَّ النبَّ صلَّى هللا عليه وسلََّم  وبني غريهِّ  قال العلماء: واألمانُة مشرتكة  بينهُ 

 .(32)خصَّ بعَضهم بصفاٍت غلبْت عليهم
واسُم أيب عبيدَة عامر، ابُن عبدهللا. من الصحابةِّ القادةِّ الدهاةِّ الفاحتني، وأحُد العشرةِّ 

 .(33) رضَي هللا عنه هـ. 18بطاعونِّ عمواَس سنَة رين ابجلنة. تويَف املبشَّ 
 

(26 ) 
 أبو ذري رضي هللا عنه 

 
، أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:   عن أيب ذرٍي

اي أاب ذري، إينيِ أراَك ضعيًفا، وإينيِ أحبُّ لَك ما ُأحبُّ لنفسي، ال أتمَّرنَّ على اثننِي، وال  "
 ". تَ َولَّنيَّ ماَل يتيم

 
 (.1826سلم )صحيح م

 
اُم النوويي رمَحُه هللا تعاََل يف هذا احلديثِّ أو آخَر مثله: هذا احلديُث أصل  عظيم  يف  قاَل اإلم

 .(34)اجتنابِّ الَوالايت، ال سيَّما ملن كان فيه ضعف  عن القيامِّ بوظائفِّ تلك األمانة
صحابةِّ املشهورين. من  . من الُجنادَة على الصحيح. من بين غَِّفارواسُم أيب ذرٍي ُجندُب بُن 
 .(35) ه. رضَي هللا عنه 32أوائلِّ من أسلم. تويف سنَة 

 
 

 . 15/191مسلم شرح النووي على صحيح  ( 32) 
 . 99/ 2اتريخ اإلسالم ( 33) 
 . 12/210شرح النووي على صحيح مسلم ( 34) 
 . وغريه من املصادر   2/219تنظر ترمجته يف اتريخ اإلسالم ( 35) 
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(27 ) 
 رضي هللا عنه أبو هريرة 

 
 عن أيب هريرَة قال: 

هذا   يقولوا: رَة حَّتَّ  يَزاُل يسألوَنَك اي أاب ُهَريال" قاَل ِل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:
ُ، فَمن خلَق اَّللَّ   ؟  "اَّللَّ

ُ، فَمن  فقالوا: اي أاب هريرة إذ جاَءين انس  مَن اأَلعراب  ، ينا َأان يف املسجدقاَل: فب ، هذا اَّللَّ
 ؟ خلَق اَّللَّ 

 صَدَق خليلي. ،ماهم، مثَّ قاَل: قوموا قومواهِّ فر فيِّ كَ قاَل: فأخَذ َحًصى ب
 

 (.135صحيح مسلم )
 

 يه وسلَّم: هللا عنه يف احلديثِّ الذي قبَلُه قوَلُه صلَّى هللا عل ى رضَي وروَ 
هذا خَلَق هللُا اخلَلَق، فمن خلَق هللا؟ فمن وجَد من  "ال يزاُل الناُس يتساءلون حَّت يُقال:

 شيًئا فليقل: آمنُت ابهلل". ذلكَ 
خلَق كذا وكذا؟ ى عنه عليه الصالُة والسالم: "أييت الشيطاُن أحدَكم فيقول: َمن كما روَ 

   ك فليستعْذ ابهلل وْلَينَته". ؟ فإذا بلغ ذلحَّت يقوَل له: َمن خلَق ربَّك 
 (.134صحيح مسلم )

فليلجأ  له هذا الوسواسُ  ذا عرضَ إ :معناه "ابهلل ولينته فليستعذْ " : مسلَّ ى هللا عليه و صلَّ  قولهُ 
من  أن هذا اخلاطرَ  وليعلمْ  ، ذلك  يف عن الفكرِّ  ضْ عرِّ وليُ  ، عنه هِّ شريِّ  دفعِّ   يفإَل هللا تعاََل 

عن اإلصغاءِّ إَل وسوسته،   عرضْ فليُ  ،غواءواإل ى ابلفسادِّ سعَ منا ي، وهو إالشيطان وسوسةِّ 
 وليبادْر إَل قطعها ابالشتغالِّ بغريها.

جنُد يف سلََّم سألوه: إاني أن انًسا من أصحابِّ النبيِّ صلَّى هللا عليه و يف حديٍث آخَر  ووردَ 
قالوا:   "وقد وجدمتوه"؟؟ فقال عليه الصالُة والسالم: نا ما يتعاَظُم أحُدان أن يتكلََّم بهأنفسِّ 
   (.132)صحيح مسلم   صريُح اإليان" كَ اذقال: "نعم. 
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 ةَ هذا وشدَّ  ن استعظامَ إف ، يان اإلبه هو صريحُ  كم الكالمَ استعظامُ  :معناهقال اإلماُم النووي: 
  استكمااًل  يانَ اإل ملن استكملَ  منا يكونُ إ ، عن اعتقادهفضاًل  ،به  منه ومن النطقِّ  اخلوفِّ 

 .والشكوك عنه الريبةُ  تْ وانتفَ  ،اقً حمقَّ 
  :على قسمني أن اخلواطرَ  :هذا املعََن  يف قالُ يُ  كما أورَد قوَل املازري: والذي

وعلى  .عنها عراضِّ ابإل عُ دفَ تُ  فهي اليت ،طرأت  بتها شبهة  وال اجتلَ  ،ةمبستقرَّ  ليستْ  ا اليتفأمَّ 
  ، أصل  بغريِّ ا طارائً ا كان أمرً مَّ كأنه لَ ف ،الوسوسة اسمُ  وعلى مثلها ينطلقُ  ،احلديث لُ مَ هذا حيُ 

   .فيه  رُ نظَ له يُ  ال أصلَ  ذإ ،دليل يف نظرٍ  بغريِّ  عَ فِّ دُ 
  . بطاهلا يف إوالنظرِّ  ابالستداللِّ ال إ عُ دفَ هنا ال تُ إ ف ،أوجبتها الشبهة اليت ةُ املستقرَّ  وأما اخلواطرُ 

 .وهللا أعلم
عبدالرمحن بن صخر، الدوسيي، ودوس  قبيلة    وأشهُر األقوالِّ أن أاب هريرَة رضَي هللا عنه امسهُ 

( رجٍل أو  800من أزد. وهو أحُد احلفياظِّ املعدودين يف الصحابةِّ رضَي هللا عنهم، رَوى عنه )
 ! (36)أكثر

 
(28 ) 

 رضي هللا عنه معاذ بن جبل
 

 هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، ومعاُذ بُن جبٍل رديفُه على الرَّْحل، أنس بنِّ مالك، أن نبَّ عن 
 قال:

   ".معاذ اي"
  .يك عدَ لبَّيَك رسوَل اَّللَِّّ وسَ  :قال
   ".اي معاذ" :قال
  .يك عدَ لبَّيَك رسوَل اَّللَِّّ وسَ  :قال
   ".اي معاذ" :قال
  .يك عدَ لبَّيَك رسوَل اَّللَِّّ وسَ  :قال

 

 . وغريه 560/ 2ترمجته يف اتريخ اإلسالم  (36) 
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َّللَُّ على  ُه اإالَّ حرَّمَ  ،وأنَّ حممًَّدا عبُدُه ورسولُه ، ال إلَه إالَّ اَّللَّ  ُد أنْ شهَ ن عبٍد يَ ما مِ " :قال
   ". النَّار
  ؟بشرواستَ فيَ   هبا الناسَ خربُِّ أفال أُ  ،اي رسوَل اَّللَّ  :قال
   ".إًذا يتَِّكلوا " :قال

ًا معاذ  فأخرَب هبا   .(37)عنَد موتهِّ أتُّثي
 

 .ومنه لفظه (32صحيح مسلم )(،  128صحيح البخاري )
 

ًا: أي خشيَة اإلمثِّ بكتمانِّ العلم.  أتُّثي
إليها للمصلحة، أو خوَف املفسدة،   ساكِّ بعضِّ العلومِّ اليت ال حاجةَ ويف احلديثِّ جواُز إم

 .(38) ورجوعُه عميا أمَر به بسببه
الذين  من السبعنيَ العشرين،  أسلَم قبَل أن يكملَ خزرجيٌّ أنصاريي،  عنه رضَي هللا ومعاذ  

وكان   عليه وسلَّم. ، وشهَد بدرًا واملشاهَد كلَّها مع الرسولِّ صلَّى هللامن األنصار شهدوا العقبةَ 
 .(39) هـ 17من الصحابةِّ الفقهاءِّ النجباء. ماَت يف طاعونِّ َعمواس سنَة 

 
 

(29 ) 
 عنهمارضي هللا  أسامة بن زيد

 
 حدََّث أسامُة بُن زيد بنِّ حارثَة قال: 

قُت وحلِّ  ،ْمناهمفهزَ  نا القومَ فصبَّحْ  ، بعثَنا رسوُل اَّللَِّّ صلَّى اَّللَُّ عليهِّ وسلََّم إَل احلَُرَقةِّ من ُجَهيَنة
  ، فكفَّ عنُه األنصاريي  ،: ال إلَه إالَّ اَّللَّ يناُه قالشِّ فلمَّا غَ ، أان ورجل  مَن األنصارِّ رجاًل منهم

 .  عنُتُه برحمي حَّتَّ قتلُتهوطَ 
 

 . 65/ 17، 1/240شرح النووي على صحيح مسلم  (37) 
 . 1/240شرح النووي على صحيح مسلم  (38) 
 . 28/105تنظر ترمجته يف هتذيب الكمال   (39) 
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ما قاَل أقتلَتُه بعدَ  ،اي أسامة" :ِل لَّى اَّللَُّ عليهِّ وسلََّم فقالَ َغ ذلَك النَّبَّ صبلَ  فلمَّا قدِّمنا :قال
 ؟ "الَّ اَّللَّ ال إلَه إ

ا كاَن متعويًِّذا  ،قلت: اي رسوَل اَّللَّ  :قال   .  إمنَّ
 ؟  " إالَّ اَّللَّ إلهَ  ما قاَل الأقتلَتُه بعدَ " :فقال :قال
 !أسَلمُت قبَل ذلَك اليوم فما زاَل يكريِّرُها عليَّ حَّتَّ متنَّيُت أينيِّ مل أكنْ  :قال
 

 . واللفُظ له (96صحيح مسلم )(، 4021صحيح البخاري )
 

َن هبقاهلا متعويًِّذا: أي معتصًما  دمه. ا، ليحصيِّ
  ؛أي أن إسالمي كان ذلك اليوم ":أسَلمُت قبَل ذلَك اليوم حَّتَّ متنَّيُت أينيِّ مل أكنْ " :قوله

من  ليأمنَ  ،يف اإلسالم دخولهِّ  أولَ  ذلك الوقتُ   أن يكونَ فتمَنَّ  ،ما قبله جيبي  ألن اإلسالمَ 
  .ا قبل ذلك مسلمً   أن ال يكونَ أنه متَنَّ  دْ رِّ ومل يُ  .تلك الفعلة جريرةِّ 

  يف مقابلةِّ  صالٍ  ذلك من عملٍ  له قبلَ  ما سبقَ  ِبنه كان استصغرَ  شعار  إوفيه  :قال القرطب
 .(40)املبالغة ذلك على سبيلِّ  وإمنا أوردَ  ،الشديد من اإلنكارِّ  ملا مسعَ  ،هذه الفعلة

بي رسولِّ هللا صلَّى هللا عليه جلَّةِّ أمن  وسلَّم، ومواله، وابُن مواله. وأسامة بُن زيد حِّ
 ، ويف اجليشِّ عمرُ الصالُة والسالُم على جيٍش لغزوِّ الشامالصحابة. استعمَلُه النبي عليه 

 .(41)والكبار
 

(30 ) 
 سعد بن معاذ رضي هللا عنه

 
 عن جابٍر قال: قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

 ".بِن معاذ اهتزَّ عرُش الرمحِن ملوِت سعد"

 

 . 12/196فتح الباري  (40) 
 . 2/496تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  (41) 
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 (.2466صحيح مسلم )(، 3592متفق  عليه: صحيح البخاري )

 
: اختلَف العلماُء يف أتويله، فقالْت طائفة: هو على ظاهره، ما ملخَّصه قاَل اإلماُم النووي

رون... املراُد ابالهتزازِّ  وقاَل آخ فرًحا بقدومِّ روحِّ سعد... وهو املختار. واهتزاُز العرشِّ حتريكهُ 
والقبول، ومنه قوُل العرب: فالن  يهتزي للمكارم، ال يريدون اضطراَب جسمهِّ  اُر ش االستب

 . (42)، وإقباَلُه عليهاوحركته، وإمنا يريدون ارتياَحُه إليها 
على يَدي مصعب بنِّ ُعمري رضَي هللا عنه.  أسلَم  د بُن معاذ رضَي هللا عنه سييُِّد األوس.عوس

 فماَت  جرحهُ فعاَش بعد ذلك شهرًا، مث انتفَض  ، اخلندق ومَ ُرمَي بسهٍم يو  ، وشهَد بدرًا وُأحًدا
 ، سنة مخٍس للهجرة.  منه

، فما قطَر رَّ عيين من بين قريظة. فاستمسَك عِّرقهوكان قد قال: اللهم ال ُُترْج نفسي حَّت تُقِّ 
حَّت نزَل بنو قريظَة على ُحكمه، وكان ُحكمُه فيهم أن يُقتَل رجاهُلم، وُتسَب نساؤهم  قطرة،

 .(43)وذريِّيُتهم
 

(31 ) 
 رضي هللا عنه َثبت بن قيس

 
 عن أنس بن مالٍك أنه قال:

يِّ اَي أَيـيَها الَّذِّيَن َآَمُنوا اَل تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َلمَّا نزلْت هذه اآلية } { ]سورة  َصْوتِّ النَّبِّ
مِّن أهلِّ النار.   إَل آخرِّ اآلية، جلَس اثبُت بُن قيٍس يف بيتهِّ وقال: أان  [2احلجرات: 

 .واحتَبَس عن النبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم
اي أاب عمرو، ما شأُن َثبت؟  " فقال: فسأَل النبي صلَّى هللا عليه وسلََّم سعَد بَن معاذٍ 

 ؟"َأشتَكى

 

 . 22/ 16ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  (42) 
 . 1/279، سري أعالم النبالء10/300هتذيب الكمال  (43) 
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 سعد: إنه جَلاري، وما علمُت له بشكَوى.قاَل 
، فقاَل اثبت: أُنزَِّلْت هذه  يه وسلَّمقال: فأاتُه سعد، فذكَر له قوَل رسولِّ هللا صلَّى هللا عل 

، فأان مِّن أهلِّ اآلية، ولقد َعلمُتم أين مِّن أرفعِّكم صواًت على رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلَّم
 النار. 

بل هو ، فقاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "لَّى هللا عليه وسلَّمفذَكَر ذلَك سعد  للنبيِّ ص
 ".ِمن أهِل اجلنَّة

 
 (.119يح مسلم )صح

 
يِّ َواَل ََتَْهُروا َلُه تتمُة اآليةِّ الكرية: }  اَي أَيـيَها الَّذِّيَن َآَمُنوا اَل تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوتِّ النَّبِّ

ُكْم لِّبَـْعٍض َأْن حَتَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنـُْتْم اَل َتْشُعُرونَ  ْلَقْولِّ َكَجْهرِّ بـَْعضِّ  {.ابِّ
زهري بنِّ مالك بنِّ امرئ القيس. خطيُب   هللا عنه ابُن قيس بنِّ مشياس بنِّ  واثبت  رضيَ 

 .(44)هـ 12سنَة  األنصار، من جنباءِّ الصحابةِّ رضَي هللا عنهم. قُتَل يوَم اليمامةِّ 
 

(32 ) 
 رضي هللا عنه عبدهللا بن مسعود

 
 عن عبدهللا بنِّ عمرو قال: مسعُت رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم يقول:

بِن   سامٍل موىَل أيب ُحذيفة، وُأيبيِ بنِ  مسعود، و عبدهللا استقرؤوا القرآَن ِمن أربعة: من "
 ". بِن جبل كعب، ومعاذ

 
 (.2464صحيح مسلم )(، 3549رواُه الشيخان، صحيح البخاري )

 
 

 

 . 2/308سري أعالم النبالء (44) 
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(33 ) 
 الغميصاء رضي هللا عنها 

 
 عن أنس، عن النبيِّ صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:

؟ قالوا: هذه الُغَميصاُء بنُت ِملحان، أمُّ  ، فسمعُت َخْشَفة، فقلت: َمن هذادخلُت اجلنة"
 ". أنِس بِن مالك

 
 (.2456)صحيح مسلم 

 
 اخلْشَفة: حركُة املشي وصوته. 

 أمي سليم، وأخُتها أمي حرام. .، ويُقاُل ابلسنيوالُغميصاُء يُقاُل هلا الرَميصاُء أيًضا
  ايبس، يكوُن يف أطرافِّ العني.والرمُص والغمُص قًذى ايبس  وغريُ 

 .(45) ، رضَي هللا عنهاوهذا منقبة  ظاهرة  ألميِّ سليم
 

(34 ) 
 عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما

 
 عن ابنِّ عمَر ضَي هللا عنهما قال: 

  :قال ،إليه مكان  أريُد من اجلنةِّ إال طارتْ  وليسَ  ،قربَ إستَ  قطعةَ ي دِّ رأيُت يف املنامِّ كأنَّ يف يَ 
صلَّى هللاُ  لنبي ا فقالَ  ،لنبيِّ صلَّى هللُا عليهِّ وسلَّمصَّْته حفصُة على افقَ  ،على حفصة هُ صتُ صَ فقَ 

 ".هللِا رجاًل صالًا  ى عبدَ أرَ " :عليهِّ وسلَّم
 

 .ومنه لفظه (2478صحيح مسلم )(، 1105صحيح البخاري )
 

 

 . 16/11شرح النووي على صحيح مسلم  (45) 
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وسلََّم له   ى هللا عليهفيه فضيلُة عبدهللا بنِّ عمر رضَي هللا عنهما، وشهادُة رسولِّ هللا صلَّ 
 وجزاُه هللا خريًا على ما نشَر من حديثِّ الرسولِّ عليه الصالُة والسالم.   ابلصالح. فهنيًئا له، 

 
(35 ) 

 بالل بن رابح رضي هللا عنه
 

 عن جابر بنِّ عبدهللا، أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:
 ".  أمامي، فإذا باللمسعُت خشخشةً  ُأرِْيُت اجلنة، فرأيُت امرأَة أيب طلحة، مث"
 

 (.2457مسلم )صحيح 
 

 وهو عند البخاري رمَحُه هللا، كما رَوى أبو هريرة: 
، حديِّْثين ِبَرَجى عمٍل  اي بالل"َم قال لبالٍل عنَد صالةِّ الفجر: أنَّ النبَّ صلَّى هللُا عليهِّ وسلَّ 

 .  "ديَّ يف اجلنةَك بنَي ييفَّ نعل َتُه يف اإلسالم، فإينيِّ مسعُت دَ َعمِّل 
، إال صلَّيُت ليٍل أو هنار َطهورًا يف ساعةِّ  طهَّرْ أينيِّ مل أت َجى عنديعماًل أَر قال: ما عملُت 

 .(1098)صحيح البخاري  طَّهورِّ ما ُكتَِّب ِل أن ُأصليِّيبذلَك ال
 .اخلشخشة: صوُت املشي اليابسِّ إذا حكَّ بعضُه بعًضاو 

 :  .(46)التحريك والدفي
 اجلليل، رضَي هللا عنه.اهرة  هلذا الصحايبيِّ ة  ظوفيه فضيل 

 
(36 ) 

 جليبيب رضي هللا عنه 
 

 عن أيب برزَة األسلمي:

 

 . 34/ 3، فتح الباري 16/11شرح النووي على صحيح مسلم  (46) 



31 

 

هل  " :ألصحابِّه فقالَ  ، هللُا عليه فأفاءَ  ،أنَّ النبَّ صلَّى هللُا عليه وسلََّم كان يف مغًزى له 
 ؟ "ن أحددون مِ فقِ تَ 

 فالاًن وفالاًن وفالاًن.   ،قالوا: نعم
  "؟ن أحددون مِ فقِ تَ هل " :مث قال

 فالاًن وفالاًن وفالاًن.   ،قالوا: نعم
  ؟"ن أحددون مِ فقِ هل تَ " :مث قال

 قالوا: ال.  
   . "فاطلبوه ، يبيًبالَ ُد جُ فقِ  أَ لكينِي " :قال

 .  مث قتلوه  ،همفوجدوُه إَل جنبِّ سبعٍة قد قتلَ  ،ىفطُلَِّب يف القتلَ 
  ، وأان منههذا مينِي  ،مث قتلوه  سبعةً  قتلَ " :فقال ،عليه ى هللاُ عليهِّ وسلََّم فوقفَ ى النبي صلَّ فأتَ 

   ." وأان منههذا مينِي 
 .  لنبيِّ صلَّى هللاُ عليهِّ وسلَّمدا ا ساعِّ إالي  له ليسَ  ه، يفوضَعه على ساعدَ  :قال
َع يف قربِّه. ومل يَ  ،فُحفَِّر له :قال  ساًل. غَ  رْ ذكُ وُوضِّ
 

 (.2472صحيح مسلم )
 

 مغزى له: أي يف سفرِّ غزو.
 .الشهيَد ال يُغسل، وال يصلَّى عليهويف حديثهِّ أن 

قولُه صلَّى هللا عليه وسلَّم: "هذا مينيِّ وأان منه": معناُه املبالغُة يف احتادِّ طريقتهما واتفاقهما يف  
 .(47)طاعةِّ هللا تعاََل 

. خطَب له  غرُي منسوب، وهو تصغرُي جلباب امرؤ من األنصار، وُجليبيُب رضَي هللا عنه 
، فتزوَّجته، ومل تردَّ أمَرُه عليه الصالُة  عليه وسلََّم امرأًة من األنصارهللا صلَّى هللا رسولُ 

 .(48)والسالم

 

 . 16/26شرح النووي على صحيح مسلم  (47) 
 (. 4059، 4035، صحيح ابن حبان )1/495ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة  (48) 
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(37 ) 
 م رضي هللا عنهعبدهللا بن ساَل 

 
 قاَل قيس بُن ُعَباد:

: هذا رجل  من فقالوا ،معبُدهللاِّ بُن ساَل  فمرَّ  ، فيها سعُد بُن مالٍك وابُن عمركنُت يف حلقٍة 
! ما كان ينبغي هلم أن  قال: سبحان هللا  ، اجلنة. فقمُت فقلُت له: إهنم قالوا كذا وكذا أهلِّ 

َع يف روضٍة خضراءإمنا رأيُت كأنَّ  ،هلم به علم يقولوا ما ليسَ  َب فيها ،  عموًدا ُوضِّ ويف  ، فُنصِّ
ُت حَّت  يقِّ . فرَ ِل: اْرَقهْ  فقيلَ  -الوصيُف  : واملِّْنَصفُ  –ويف أسفلها مِّْنَصف   ، روةرأسها عُ 

هللاِّ صلَّى هللاُ   رسولُ  فقالَ  ،هللاِّ صلَّى هللُا عليهِّ وسلَّم صُتها على رسولِّ صَ فقَ  .روةابلعُ خذُت أَ 
 :عليهِّ وسلَّم

 ". ىروِة الوثقَ ٌذ ابلعُ ميوُت عبُدهللِا وهو آخِ "
 

 .واللفُظ لألخري (2484صحيح مسلم )(، 6608متفق  عليه: صحيح البخاري )
 

 أوَضُح للرؤاي، قال: ديثِّ عند البخارييِّ رمحَُه هللا تعاََل تفسري  ويف طريٍق أخرى للح
 الروضُة روضُة اإلسالم، وذلكَ  تلكَ فقصصُتها على النبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم، فقال: "

مسًكا ابإلسالمِّ حَّت متوت" العروُة عروُة الوثَقى، ال تزاُل مستَ  العموُد عموُد اإلسالم، وتلكَ 
 (. 6612) )صحيح البخاري 

له ابجلنة،   مشهود  له إسالم  قدمي، وهو رضَي هللا عنه عبدهللا بن ساَلم بن احلارث اإلسرائيلي، 
ابملدينةِّ   ، ممن شهَد فتَح بيتِّ املقدس. ماتَ من خواصيِّ أصحابِّ النبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم

 .(49) هـ 43املنورة سنَة 
 

 

 . 413/ 2، سري أعالم النبالء 28417اتريخ اإلسالم  (49) 
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(38 ) 
 حسيان بن َثبت رضي هللا عنه

 
  َلمَة بنِّ عبدالرمحن:عن أيب س

هل مسعَت النبَّ صلَّى  ، هللاَ  كَ دُ نشُ : أَ ُد أاب هريرةشهِّ ستَ يَ  اَن بَن اثبٍت األنصاريَّ حسي  أنه مسعَ 
  أيِيْدهُ  اللهمَّ  ،هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  عن رسولِ  بْ أجِ  ،اناي حسي " :هللُا عليهِّ وسلََّم يقول

   ؟"سدُ بروِح القُ 
 . عم: نأبو هريرة قالَ 
 

 .ولفظهما سواء (2485صحيح مسلم )(، 442رواُه الشيخان: صحيح البخاري )
 

 أييِّده: قويِّه. 
 القُدس: املراُد هنا جربيل.روُح 

 .(50) وَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم وأصحابَهواملراُد ابإلجابةِّ الردي على الكفيارِّ الذين هَجوا رس
 

(39 ) 
 رمحه هللا أويس القرين

 
 بن جابر:  عن ُأَسري

هنا ا: هل هفقال عمرُ  ،سَخُر ِبَُويسن كان يَ وفيهم رجل  ممَّ  ، وفدوا إَل عمرأنَّ أهَل الكوفةِّ 
 ؟ أحد  من الَقرنِّييِّني

إنَّ رجاًل أيتيكم  " :: إنَّ رسوَل هللاِّ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم قد قالفقال عمر ،الرجل ذلكَ  فجاءَ 
 فدعا هللَا فأذهَبهُ  ،قد كان به بياض  ، ابليمِن غرَي أمٍي لهال يدَعُ  ، له ُأَويس  قالُ من اليمِن يُ 

 ". غِفْر لكم ْليستَ منكم ف َ  هُ فمن لِقيَ  ،الديناِر أو الدِيرهم إال موضعَ  ،عنه
 

 . 1/548تح الباري ف (50) 
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 (.2542صحيح مسلم )

 
ه، ويكتُم السرَّ الذي  ويستهزُئ به. وهذا دليل  على أنه خُيفي حالَ  ويس: أي حيتقرهُ يسخُر ِبُ 

ني وخواصيِّ يء  يدلي لذلك. وهذه طريُق العارف عزَّ وجلَّ، وال َيظهُر منه شوبني هللا بينهُ 
 . األولياءِّ رضَي هللا عنهم

 ذكَر اإلماُم النوويي أن يف قصَّةِّ أويٍس هذه معجزات  ظاهرة  لرسولِّ هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم.
ح، وإن كان الطالُب أفضَل ويف احلديثِّ استحباُب طلبِّ الدعاءِّ واالستغفارِّ من أهلِّ الصال

 .(51)منهم
من أولياءِّ هللا املتقني، ومن عبادهِّ  وهو سييُِّد التابعني، أبو عمرو أويس بن عامر القريني اليمايني، 

وقاتَل مع عليٍي رضَي هللا عنه يف  سكَن الكوفة،  أخباره يف الزهد والتقشفِّ مرويَّة. .املخَلصني
 .(52)هـ 37م أو قُتَل يف املعركة عاصفني. تويف 

 
(40 ) 

 الدجَّال
 

 عن أيب ُهريرَة قال: قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:
ال يَنَفُع نفًسا إمياُِنا مل تكْن آمَنْت من قبل، أو كسَبْت يف إمياِِنا خريًا:  ثالٌث إذا خرجَن "

 ".طلوُع الشمِس من َمغرهِبا، والدجَّال، ودابَُّة األرض 
 

 (.158صحيح مسلم )
 

 ثالُث آايت. ثالث: أي 

 

 . 16/95شرح النووي على صحيح مسلم  (51) 
 . 4/19سري أعالم النبالء  (52) 
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ا خريًا": أي طاعة  .(53)قرابتها ها . فال تنفعُ "كسَبْت يف إياهنِّ
  

 

 . 8/357حتفة األحوذي  (53) 
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 (54)املراجع
 

ترتيب عالء الدين علي بن بلبان   / اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -
بريوت: مؤسسة  -.2ط -الفارسي؛ حققه وخرَّج أحاديثه شعيب األرانؤوط.

 هـ ]الرتاث[.1414-1393الرسالة، 
-ابن حجر العسقالين؛ حتقيق علي حممد البجاوي. /إلصابة يف متييز الصحابةا -

 هـ] الرتاث[.1412بريوت: دار اجليل، 
 هـ. 1399بريوت: دار العلم للماليني،  -.4ط -خري الدين الزركلي.األعالم/  -
بريوت: دار الغرب  -الذهب؛ حتقيق بشار عواد معروف.اتريخ اإلسالم/  -

 هـ. 1424اإلسالمي، 
 بريوت: دار الكتب العلمية ]الرتاث[. -املباركفوري. /حتفة األحوذي  -
مجال الدين املزي؛ حتقيق بشار عواد يف أمساء الرجال/  المُتذيب الك -

 هـ. 1413بريوت: مؤسسة الرسالة،  -.5ط -معروف.
 جالل الدين السيوطي ]الرتاث[.الديباج على مسلم/  -
بريوت:  -.2ط -حتقيق شعيب األرانؤوط وآخرين. الذهب؛سري أعالم النبالء/  -

 هـ. 1405 – 1401مؤسسة الرسالة، 
التراث،   بريوت: دار إحياء -.2ط -.شرح النووي على صحيح مسلم -

 هـ ]الرتاث[. 1392

 = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.   صحيح ابن حبان -
بريوت؛ دمشق:  -.3ط -حتقيق مصطفى ديب البغا. /صحيح البخاري -

 هـ ]الرتاث[. 1407ر ابن كثري: دار اليمامة،  دا
 هـ.1416بريوت: دار ابن حزم،  -صحيح مسلم. -

 

لفظ ]الرتاث[ هكذا بني معقوفتني، هي لألقراص املدجمة اليت أصدرها مركز    املراجع اليت وضع يف آخرها (54) 
 . الرتاث للربجميات يف األردن 
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 -الذهب؛ حتقيق حممد السعيد بن بسيوين زغلول.العرب يف خرب من غرب/  -
 هـ. 1405تب العلمية، بريوت: دار الك

 -حممد مشس احلق العظيم آابدي. /عون املعبود شرح سنن أيب داود  -
 هـ ]الرتاث[. 1415ر الكتب العلمية، بريوت: دا -.2ط

بريوت: دار  -ابن حجر العسقالين.فتح الباري: شرح صحيح البخاري/  -
 هـ ]الرتاث[.1379املعرفة، 

ابن األثري؛ حتقيق طاهر أمحد الزاوي،  النهاية يف غريب الديث واألثر/  -
 هـ ]الرتاث[.1399بريوت: دار الفكر،  -حممود الطناحي.
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